Spoločenstvo svätého Jozefa

Združenie za obnovu a ochranu
morálnych hodnôt

V Žiline 19. jún 2013

OTVORENÝ LIST
Slovensko preber sa!
Vážený pán/i poslanec/poslankyňa NR SR,
obraciame sa na Vás ako zástupcovia občianskych združení:


Združenie pre ochranu rodiny,



Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície,



Spoločenstvo svätého Jozefa,



Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt.

Dňa 15. júna 2013 konali uvedené združenia v Bratislavských uliciach už štvrtý ročník pochodu za
ochranu manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi s cieľom :
1. zdôrazniť, že rodina je základ spoločnosti z kresťanského hľadiska ustanovená Trojjediným
Bohom,
2. podporiť pripomienky prezidenta Slovenskej republiky k vrátenej novele Trestného zákona,
3. opätovne vyzvať na prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi.
Pred každým pochodom i počas neho vždy s plnou vážnosťou vyhlasujeme a budeme vyhlasovať, že naším cieľom nie je šíriť nenávisť voči homosexuálom pričom, a to zdôrazňujeme: Nehovoríme
stop homosexuálom ani LGBT osobám, lebo ich cena ako Božích stvorení je nevyčísliteľná, ale stop
homosexualite a sexuálnym úchylkám ako hriechu proti Bohu, za ktorých verejnú prezentáciu
a presadzovanie ich požiadaviek je, ak nebudú robiť úprimné pokánie, večné zatratenie. Taktiež stop
kriminalizácii za tzv. homofóbiu = lož, ktorú podsúva EÚ a OSN celosvetovej verejnosti, čo považujeme za diskrimináciu majoritnej spoločnosti.
Tento ročník nášho pochodu nás presvedčil o dôležitosti našich aktivít a potrebe neustále upozorňovať na javy, ktoré sa za homosexuálnym a LGBT spôsobom života skutočne skrývajú.
Všetci účastníci pochodu, a veríme, že i mnohí slušní domáci i zahraniční návštevníci Bratislavy – Staré
mesto boli zdesení nad tým, čo sa v jej uliciach deje! V prílohe tohto otvoreného listu Vám zasielame linky na videá, ktoré boli počas pochodu zaznamenané, vrátane obrazovej prílohy.

Vážený pán/i poslanec/poslankyňa NR SR,
je veľmi dôležité prijímať zákony, za ktoré ste pred každým občanom, Bohom, celým národom i vlastnými deťmi osobne zodpovedný/á. Mnohé z ustanovení novely Trestného zákona sú potrebné a dobré!
Ale ak dnes, keď ešte neplatia NR SR schválené a prezidentom SR vrátené ustanovenia Trestného
zákona (novela zákona prinášala zásadnú zmenu Čl. I bod 22. v §140 písmeno f), ktorý znie: „f)
z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, nenávisti pre sexuálnu
orientáciu, alebo“.) a ak sa vyššie uvedené verejne deje v uliciach Bratislavy, chcete uzákoňovať homofóbne zákony, toleranciu a nediskrimináciu, voči LGBT osobám, tak sa Vás verejne pýtame:









Koho a čo chcete tým chrániť?
Čo nastane v uliciach Bratislavy po prijatí NR SR navrhovanej vládnej novely Trestného zákona?
Na toto sa budú musieť pri návšteve Bratislavy, či iných miest Slovenska dívať i Vaše deti?
Toto je tolerancia k ostatným občanom Slovenska?
Toto nie je očividné vnucovanie spôsobu ich života v „priamom prenose“?
Nie je to koniec slobody a demokracie?
Nie je to definitívny signál k rozbitiu tradičnej rodiny, ktorý by prijatím vládneho návrhu nadobudol
reálnu podobu?
Ako bude vyzerať Slovensko, ak bude donútené prijať zákony o registrovaných manželstvách
a adopciách detí LGBT osobami?

Prosíme Vás, rozlišujte aj Vy medzi homosexuálom či LGBT osobou a verejnou prezentáciou
homosexuality či LGBT spôsobu života! A tomuto, prosíme, podriaďte aj Vaše formulácie Trestného
zákona. Vyzývame Vás, kým je čas, chráňte tradičnú rodinu. Vezmite si príklad z Maďarska, či z Chorvátska.
Onedlho budete opätovne prerokovávať túto prezidentom vrátenú novelu Trestného zákona, ktorej
súčasťou bude i § 140 písmeno f). Dovoľte nám, po tejto skúsenosti apelovať na Vaše osobné svedomie a to, že raz budete musieť niesť osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie ak podporíte
pôvodný návrh § 140 písmeno f).
S úctou a vierou vo Vaše správne rozhodnutia sa za Vás modlia
Ing. Jozef DUPKALA v.r.
predseda Správnej rady
Združenie pre ochranu rodiny
Mgr. Michal MELUCH v.r.
predseda Výkonného výboru
Spoločenstvo svätého Jozefa

Anton HAJNÝ v.r.
predseda Správnej rady
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície
Ing. Peter PROKEŠ v.r.
predseda Správnej rady
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

Prílohy:
1. link na video: https://www.youtube.com/watch?v=BUtlyJzBamU&feature=player_embedded
od 7:29 min do 7:45 min, 12:55 do 13:30, slovné urážky a narážky radšej neuvádzame.
V centre Starého mesta bolo v čase pochodu mnoho rodín s deťmi a slušných zahraničných
turistov,
a toto doslova šokujúce video : http://youtu.be/535PL-JYSfo
2. obrázky, ak nechcete sledovať video.

CO:

prezident Slovenskej republiky
KBS, Kresťanské cirkvi a spoločenstvá
médiá

